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13 KUVVET VE ENERJİ

1. 100.000 kg’lık kütlesiyle 300 km irtifadaki  
yörüngesinde saniyede 7700 m hızla hare-
ket eden bir uzay mekiği Dünya’ya döner-
ken yüksekliğinden ve hızından kaynakla-
nan muazzam enerjisini çok kısa sürede 
kaybeder. Görevlerini tamamlayan uzay 
araçları, Dünya’ya dönerken kütle çekim 
kuvveti nedeniyle atmosferde çok yüksek 
hızlara ulaşırlar. Atmosferdeki havada bu-
lunan parçacıkların yüksek hızlarda oluş-
turduğu sürtünme nedeniyle uzay araçları-
nın yüzeyinin sıcaklığı yaklaşık 2000°C’ye çıkar. Atmosfere girişte uzay araçlarını koruyan diğer 
faktörler uzay araçlarının şekli ve atmosfere giriş açılarıdır. Uzay araçlarının atmosfere giriş açısı da 
hayli önemlidir. Giriş açısının fazla yatay olması durumunda uzay aracı su yüzeyinde seken bir taş gibi 
atmosfere giremeden tekrar yörüngeye döner. Giriş açısının çok dik olması durumunda ise aracın ma-
ruz kaldığı sürtünme artar ve uzay aracı yanabilir.

Uzay mekiğinin Dünya’ya dönüşü hakkında verilenlerle ilgili;

I. Dünya’nın yüzeyine inişi sürecinde sahip olduğu enerji ısı enerjisine dönüşür.

II. Hava direncinden daha az etkilenmesi için atmosfere yatay açı ile girmesi gerekir.

III. Uç kısmının ve kanatlarının özel tasarımı hava direncinden daha fazla etkilenmesini sağlar.

çıkarımlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

2. Aşağıda bir uçağın iki farklı konumu verilmiştir.

1. konum 2. konum 

Buna göre uçağın iki farklı konumdaki enerjileri ile ilgili olarak;

I. Uçağın 1. konumda açtığı paraşüt, hava direncinin etkisinin artmasını sağlamıştır.

II. Uçağın 2. konumda hem kinetik enerjisi hem de potansiyel enerjisi vardır.

III. Her iki konumda da uçağın potansiyel enerjisi vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

Su içindeki cisimlerin hareketini 

zorlaştıran direnç kuvvetine, su 

direnci denir.

Su direnci kinetik enerjide azal-

maya neden olur.
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 Triatlon, üç farklı spor branşının, zaman ayırımı olmaksızın art arda yapılması ile oluşan bir spor bran-
şıdır. Yarışmacılar yüzme parkurunu tamamladıktan sonra bisiklet etabına devam etmek üzere bisiklet 
parkuruna koşarlar. Hava ve zemin koşullarına göre derecelerinin değişebildiği bir spor olması insanla-
rın bu spora ilgisini çeker. Triatlon sporu; kuvvet, dayanıklılık ve dayanıklılık becerilerinin çok iyi olma-
sını gerektirdiğinden ve çevresel koşullardan (rüzgâr, yağmur, dalga vb.) kolayca etkilenebildiğinden 
elde edilen derecelerde rekor kırma gibi bir süre kavramı bulunmaz. Ancak en iyi derece diye adlandıra-
bileceğimiz ve bir önceki sene aynı yerde ve aynı parkurda yapılan yarışma ve yarışmaların tekrarında 
alınan derecelerin kıyaslanması sonucu tutulan zaman toplamı vardır.

Triatlon sporu ile ilgili verilenlerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Triatlon sporcusu hem su hem de hava direncine karşı mücadele etmek zorundadır.

B) Triatlon sporcusu bisiklet sürerken taktığı kask hava direncinin etkisini en aza indirir.

C) Triatlon sporcusunun yüzerken giydiği kıyafet su direncinin etkisini artırmayı amaçlar.

D) Triatlon sporcusu koşu yaparken kayganlıktan etkilenmemek için pürüzlü ayakkabı giyer. 

4. Kuşların vücut yapıları ve uçmalarından esinlenilerek uçaklar üretilmiştir. Uçaklar hava direncini en 
aza indirecek şekilde tasarlanır. Bu araçların uçları sivridir. Dış yüzeylerinde ise pürüzsüz ve kaygan 
malzemeler kullanılır. Uçakların inişi sırasında hava direncini artırmak için kanatların üzerindeki yapılar 
açılır. Böylece uçak yavaşlar ve güvenli bir iniş gerçekleşir. Otomobil, tren gibi araçlar da hava direncini 
en aza indirecek şekilde tasarlanır. Böylece havanın üstten ve yan taraflardan aracın alt kısımlarına 
göre daha hızlı dolanması sağlanarak hava direnci azaltılır.

  

Metinde verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hava taşıtlarının yüzeylerinin pürüzsüz olması hava direncinden en az şekilde etkilenmesini sağlar.

B) Hızlı gitmesi istenen araçların tasarımlarından bazı canlılardan esinlenilmiştir.

C) Bir uçak iniş yapacağı zaman uçağın kanatlarında açılan yapılar, süratinin azalmasını sağlar.

D) Otomobil gibi araçların yapısındaki tasarımlar, aracın hava direncinden en fazla şekilde etkilenme-
sini sağlar.

Kuşların vücut yapıları ve uçma-

larından esinlenilerek uçaklar 

üretilmiştir.

Uçaklar hava, direncini en aza in-

direcek şekilde tasarlanır.
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5. 

MARATON DERGİSİ

Araçlardaki Hava Sürtünmesini Azaltan Hava Akımları

Bir aracın yakıt tüketimini belirleyen en önemli etken-
lerden biri hava sürtünmesidir. Günümüzdeki araçların 
biçimleri arasında fazla fark yoktur. Çünkü üreticiler ta-
rafından yıllardır yapılan çalışmalar sonucunda hava 
sürtünmesini en aza indiren araç biçimleri bulunmuştur. 

Araştırmacılar, testler sırasında kullandıkları aracın kare 
biçimli olan arka kısmına dört hava püskürtücü monte et-
tiler ve aracı bir rüzgâr tünelinin içine 5 derecelik bir açıy-
la yerleştirdiler. Aracın saatte 90 kilometre hızla hareket ettiği testler sırasında, çeşitli sıklıklarla 
hava akımları püskürtüldü. Sonuçlar, bu yöntemle hava sürtünmesini %7 oranında düşürmenin 
ve böylece yakıt tüketimini azaltmanın mümkün olduğunu gösterdi. 

 Bu haberle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hava sürtünmesi, araçların daha fazla yakıt tüketmesine sebep olmaktadır.

B) Araçlara yerleştirilen hava püskürtücü, hava direncinin azaltılmasını sağlamıştır.

C) Hava püskürtücülerin araçlarda kullanılması yakıt tasarrufunu azaltmaktadır.

D) Araçların tasarımındaki yenilikler, hava direncini azaltmayı amaçlamaktadır.

6. Aşağıda sabit sürate sahip bir bisikletçinin izlediği yol verilmiştir.

    

K

L

M

N

Buna göre bisikletçinin yol boyunca sahip olduğu enerji değişimleri ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bisikletçinin hareketi boyunca kinetik enerjisi değişmemiştir.

B) K – L aralığında hem kinetik enerjisi hem de potansiyel enerjisi azalmıştır.

C) K ve M noktalarındaki kinetik ve potansiyel enerji toplamları eşittir.

D) M – N aralığında potansiyel enerjisinde artma olmuştur.

Sürtünme kuvveti, cismin hare-

ketine zıt yönlüdür.

Sürtünme kuvveti hareketli olan 

cisimlerin kinetik enerjilerinin 

azalmasına neden olur.

Bu durum taşıtlar için istenen bir 

durum değildir.
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7. Bir okçu yayı gerip bıraktıktan sonra yayın ucundaki okun havaya yükselmesi ve ardından yere düşme-

si olayı aşağıda görsellenmiştir.

    

Buna göre okun yere düşene kadarki potansiyel ve kinetik enerjilerindeki değişimi gösteren 
grafikler hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

Potansiyel enerji

Zaman

A)
Kinetik enerji

Zaman

B)

C) D)Potansiyel enerji

Zaman

Kinetik enerji

Zaman

Potansiyel enerji

Zaman

Kinetik enerji

Zaman

Potansiyel enerji

Zaman

Kinetik enerji

Zaman

8. Bir dağcı deniz kenarında 10 kg kütleye sahip olan bir cismi dinamometre kullanarak K noktasında 
tarttığında 97 N; L noktasında tarttığında ise 96 N olarak ölçüyor.

                

K

L

96 N

97 N

DENİZ

Yapılan ölçümlere göre bu cisim ile ilgili olarak;

I. Deniz kenarındaki ağırlığı 97,5 N olabilir.

II. K ve L noktalarındaki kütleleri eşittir.

III. Deniz kenarından yukarılara doğru çıkıldıkça cisme etki eden çekim kuvveti azalır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

Makineler kullandıkları enerji-

nin hepsini işe çeviremez. Araba 

hareket ederken motorunun ve 

lastiklerinin ısındığı gözlemlenir.

Arabanın yakıtla alınan kimyasal 

enerjisinin sadece %20 kadarı 

amaçlandığı gibi kinetik enerji-

ye dönüşürken, %80 gibi büyük 

bir oranı sürtünme ve motordaki 

yanmalar sonucu ısı enerjisine 

dönüşür.
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Atomun Yapısı ve Atomun Tarihsel Süreci 1SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

2. Bir atomun yapısında bulunan tanecikler ile ilgi-
li bir grafik aşağıda verilmiştir.

Tanecik sayısı

Tanecik

7
6
5

nö
tro

n

ele
ktr

on

pro
ton

 Grafikte verilenlere göre;

I. Atomun çekirdeğindeki tanecik sayısı 
12’dir.

II. Atomun yapısında en fazla yüksüz tanecik 
bulunur.

III. Atomun etrafında hareket hâlindeki tanecik 
sayısı 5’tir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

3. Aşağıda atomun yapısındaki taneciklerin mo-
deli verilmiştir.

  
– –

+ +
Katman elektron

proton
nötron

Çekirdek

 Verilenlerden hareketle aşağıdaki çıkarım-
lardan hangisi yapılamaz?

A) Negatif yüklü tanecikler katmanlarda bulu-
nur.

B) Çekirdekte iki farklı tanecik bulunur.

C) Atom, çekirdek ve katman olmak üzere iki 
kısımdan oluşur.

D) Atomun kütlesini proton ve nötron oluştu-
rur.

1. 

MÖ yıllarda yaşayan düşünür Demokritos ato-
mun içinde bölünemeyen parçacıkların oluştur-
duğu taneciklerden meydana geldiği düşünce-
sini ortaya atar. 1900’lü yıllarda Dalton atomları 
tahtadan yaptığı modellerle bilimsel olarak açık-
lamıştır. Dalton, atomu içi dolu küreye benzetmiştir. Sonraki yıllarda Dalton’un yaptığı çalışmalar-
dan bazılarının yanlış olduğu kanıtlanarak yeni modellemeler ortaya konmuştur.

 Bu bilgilerden hareketle;

I. Demokritos atom ile ilgili bilimsel çalışma yapmamıştır.

II. Dalton, atom ile ilgili yaptığı çalışmada modelleme yöntemini kullanmıştır.

III. Dalton’dan sonra atom ile ilgili bilimsel çalışmalar devam etmiştir. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

Atom, üç temel alt parçacıktan 

oluşmuştur. Bunlar proton, nöt-

ron ve elektrondur.

Atom çekirdeğinde proton ve 

nötron bir arada bulunur.

Elektron ile çekirdek arasında 

büyük boşluklar vardır.
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4. Aşağıda tarihsel süreç içindeki atom modelle-
rinden ikisi verilmiştir.

+–

–
––

– –

–

– ––

+
+

+

K Atom Modeli L Atom Modeli

 Bu atom modelleri ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdek içinde proton ve nötron tanecikle-
rinin bulunması her iki model için de ortak-
tır.

B) L atom modelinde, elektronlar çok hızlı ha-
reket ettiği için belirli bir yörünge yoktur.

C) K atom modeli, L atom modeline göre daha 
geçerlidir.

D) L atom modelinde, elektronlar çekirdek et-
rafındaki elektron bulutunda bulunur

5. Aşağıdaki modelde atomun yapısındaki tane-
cikler belirtilmiştir.

Proton        Elektron             Nötron

Çekirdek

Katman
+

–

+ –

 Buna göre verilenlerden hareketle;

I. Atom, çekirdek ve katman olmak üzere iki 
kısımdan oluşmaktadır.

II. Proton ve nötron, atomun çekirdeğinde bu-
lunmaktadır.

III. Proton ve nötron, atomun kütlesini belirler.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

6. Aşağıda bir atom modeli verilmiştir.

 Bu atom modeli ile ilgili olarak;

I. Thomson tarafından oluşturulmuştur.

II. Elektronların çekirdeğin etrafında döndü-
ğünü kabul edilir.

III. Bohr atom modeline göre daha geçerlidir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve III

C) II ve III D)  I, II ve III

7. Atom, çıplak gözle görülemez. Duyu organla-
rıyla algılanamaz. Bir maddenin atomlarının 
özellikleri tek tek ölçülemez. Buna rağmen 
bilim insanları, geçmişten günümüze kadar 
atomla ilgili sırları çözmek adına deneyler yap-
mışlardır. Yapılan deneyler sonucu atomla ilgili 
yeni modeller ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan 
her bilimsel model bir önceki modelin eksikliği-
ni gidermiştir. Atom kavramı ile ilgili düşünceler 
bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar so-
nucu adım adım değişmiştir.

 Buna göre, aşağıda verilen atom modelle-
rinden hangisi Thomson’un atom ile ilgili 
bildiklerinin yanlışlığını ilk olarak ortaya ko-
yan modeldir?

–

–
––

– –

–

– ––

+
+

+

A) B)

C) D)

Proton

• Çekirdekte bulunur.

• (+) yüklüdür.

• Nötronla kütlesi aynıdır.

Elektron

• Çekirdeğin etrafında bulunur.

• (–) yüklüdür.

• Kütlesi protonun kütlesinin 

1/2.000’idir.

Nötron

• Çekirdekte bulunur.

• Yüksüzdür.

• Protonla kütlesi aynıdır.
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2. Değişik renk ve büyüklükteki oyun hamurları 
ile oluşturulan molekül modelleri ve formülleri 
aşağıda verilmiştir.

NH3
H2OO2

 Bu modellere bakılarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Formüller, moleküldeki atom sayısı ve çeşi-
dini göstermektedir.

B) Oyun hamurları atomları temsil etmektedir.

C) Moleküldeki atomlar aynı cins olabilir.

D) Bileşikteki elementler kendi özelliklerini 
kaybetmez.

3. Aşağıda gri, mor ve mavi renkteki boncuklar-
la hazırlanmış K, L ve M maddelerinin molekül 
modelleri verilmiştir.

     

K
L

M

 Buna göre K, L ve M molekülleri ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) K molekülündeki tanecik çeşitleri, M mole-
külünde bulunur.

B) M molekülündeki tanecik çeşidi diğerlerine 
göre fazladır.

C) L molekülünün formülü NH3 olabilir.

D) K ve L molekülündeki tanecik sayıları eşittir.

1.  

Hidrojen
molekülü

Hidrojen 
atomu

Oksijen
atomu

Hidrojen
atomu



Su molekülü



 Buna göre tanecik modelleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Su molekülünün yapısında iki farklı atom bulunmaktadır.

B) Hidrojen molekülü aynı çeşit atomlardan oluşmuştur.

C) Su molekülü toplam üç atomdan oluşmuştur.

D) Su molekülündeki oksijen atomu sayısı, hidrojen atomu sayısından fazladır.

Bir maddenin yapısında aynı tür 

ya da farklı tür atomlar buluna-

bilmektedir.

Aynı tür ya da farklı türlerde 

atomların bir araya gelmesiyle 

oluşan taneciklere molekül de-

nir.

Hidrojen molekülü

Su molekülü
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4. Azot atomunun bulunduğu iki farklı molekül 
modeli ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Azot 
atomu

Azot
molekülü

Azot
atomu

Amonyak
molekülü

 Buna göre modellerden hareketle aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Azot molekülünde iki aynı cins atom bulu-

nur.
B) Azot atomu farklı cins atomla bir araya ge-

lebilir.
C) Amonyak molekülünde iki çeşit atom bulu-

nur.
D) Amonyak molekülünde üç tane azot atomu 

bulunur.

5. Üç farklı maddenin tanecik modelleri verilmiştir.

 

K

M

L

 Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili ola-
rak;

I. Molekül yapıda olması,

II. İki farklı tanecikten oluşması,

III. Formülü olması

 özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

6. Aşağıda oksijen atomu ile oluşturulan tanecik 
modelleri verilmiştir.

O2
Oksijen
O    O

O3
Ozon

O
O O

 Buna göre oksijen ve ozon modelleri ile ilgi-
li olarak;

I. Tek cins atomdan oluşur.

II. Bir molekülündeki atom sayısı ikidir.

III. Formülü bulunur.

 özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

7. Aşağıda bir maddenin tanecik modeli verilmiş-
tir.

 Tanecik modeli verilen madde ile ilgili ola-
rak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapıla-
maz?

A) İki farklı cins atomdan oluşmuştur.

B) Saf özellikteki bir maddedir.

C) Bir molekülünde toplam dört atom bulunur.

D) Maddenin formülü CH4 olabilir.

Bir bileşiğin yapısını oluşturan 

moleküller, içerdikleri atomun 

türüne ve sayısına göre basit ve 

karmaşık yapılı olmak üzere iki-

ye ayrılır.

Amonyak

Tuz ruhu

Su

Tuz
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